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عبدهللا المحياس  د  حم  
 عضو مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات المرصفية والمالية 

 
 
 
 

 
 
 

التنفيذي    السيد / حمد يشغل   الرئيس  التنفيذي    منصب  الرئيس   منصب 
 
                       حاليا
 
للضمان        الوطنية  كة                         للش 

يك   –       الصح      مجال التأمي   الصح  والش 
كة رائدة ف  كة تعزيز مكانتها كش                                ضمان. تحت قيادته، تواصل الش 
                                                           

  الدولة. 
          المفضل للعديد من المؤسسات الحكومية ف 
                                      

 

اتيجية الرئيسية الر  اف عىل تطوير وتنفيذ العديد من المبادرات االست  امية                                                                                          يتوىل المحياس مسؤولية اإلش 

  دولة اإلمارات العربية 
  بناء مجتمع أكت  صحة وسعادة ف 

                       لتوفت  حلول وخدمات ذكية متمت  ة للمساعدة ف 
                               

                                           

  القطاع نحو 
كة ف    ترسيخ مكانة الش 

  قطاع الرعاية الصحية دور محوري ف 
ته ف               المتحدة، حيث كان لخت 

                       
                                  

                          

  تقديم المنتجات والخدمات. وقبيل تول
                                    تحقيق أعىل مستويات التمت   ف 
، شغل المحياس                                                              يه لمنصبه الحاىل 

  إدارة الشؤون التجارية والتشغيلية عىل مدى حواىل  سبع سنوات. 
  "ضمان" العديد من األدوار التنفيذية ف 

                                                           ف 
                                      

   

 

ع  عىل مستوى 
  مجال الطب الش 

            ويعد المحياس من أوائل المواطني   اإلماراتيي   المتخصصي   المعتمدين ف 
                

                                                                    

 الدولة، حيث 
 
 فاز سابقا
 
                                                                    مارات لألداء الحكوم  المتمت   عن فئة "المبادرة المبدعة"، وشغل العديد بجائزة اإل          

لألمن   العليا  الوطنية  اللجنة  مكتب  وقاد  والمحلية  االتحادية  الحكومية  الجهات    
ف  العليا  المناصب                                                                            من 
                    

لعلم  الدولية  الجمعية    
، وعضو ف  ع 

الطب الش    
اإلمارات. وهو اختصاص  مرخص ف    دولة 

                       البيولوج   ف 
           

           
                                   

             

  المملكة المتحدة الو 
ع  ف 

  خدمات علوم الطب الش 
 ف 
 
ع  بألمانيا، باإلضافة إىل ذلك، كان عضوا

                  راثة الش 
     

                      
   
 
                                     

          . 
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كة  كة ضمان لحلول الرعاية الصحية، وعضو مجلس إدارة ش   منصب المدير العام لش 
 
                                                                         ويشغل المحياس أيضا
 
                  

كة عناية السعوداإل "إن هيلث" التابعة لـ"ضمان""، وعضو مجلس     ش 
                    دارة ف 
          

، وعضو ف   
   ية للتأمي   التعاون 

          
                    

 منصب نائب رئيس  
 
ية. كما يشغل المحياس حاليا                  اللجنة الوطنية العليا لنقل وزراعة األعضاء واألنسجة البش 
 
                                                                                

الصح    التأمي    ولجنة  العليا،  الفنية  اللجنة   
 
أيضا فيها  أس  يت    

الت  للتأمي    اإلمارات  جمعية  إدارة          مجلس 
                                     

 
                 

                                      

        وطي  .                                والتأمي   عىل الحياة، ولجنة الت

 

ال النكشاير،   النووي" من جامعة سنت  "الحمض  الوراثية  البصمة    
الماجستت  ف  المحياس شهادة                                                             ويحمل 
                                

ته   مست  خالل  وحصل  جامعة جالمورجان،  من  ع  
الش  الطب  بتخصص  العلوم    

ف  البكالوريوس                                         وشهادة 
                        

                     

 نظمات الدولية. المهنية عىل العديد من األوسمة وشهادات التقدير من مختلف الجهات الحكومية والم

 

 


